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Zilahy Lajos a Pesti Naplóban írt emlékezetes cikkében felvetette a kér
dést: vajon azok az írók, akik több mint egy évtizeden át a nemzet élet
erőit felszabadító újításokat követelték, s vállalták érte a megértetlenség, 
a lenézés és fitymálás osztályrészét, odaállhatnak-e a kormány segítségére 
eszméik megvalósítása érdekében. A cikk nagy ellenzésre talált azoknál, 
akik semmiféle kézzelfogható munkát eddig nem vállaltak s nem végeztek 
ugyan, művek nem jelzik pályafutásukat, ellenben az „írói függetlensé
get” minden lehető és lehetetlen alkalommal védik, s ha semmi életbe
vágó eszmét nem vetettek is fel soha, bőven tagadtak mindent, aminek 
megvalósítása másokat lelkesít.

Beszéljünk a dologról egészen egyszerűen és őszintén.
Gyermekkorom egy részét olyan faluban töltöttem, amelynek egyik 

fele magyar, a másik fele német volt. A szemem előtt folytak le a magyar
ság és a németség küzdelmei, a fogcsikorgató harcok a földért, a gazdasági 
erőforrásokért, a megmaradásért. A szomszéd falu meg tiszta magyar volt. 
Gyakran átsétáltunk a virágzó gesztenyeerdőn, s gyönyörködtünk a fa
lucska utcáján végigiramló patak csillogásában, a hegyoldalra felfutó vi
rágos, fehér házak békéjében, a barátságos emberek kedves szavaiban, 
a lányok-menyecskék színpompás ruhájában, édes dalaiban, nevetésében. 
Korai gyermekéveim legmélyebb emlékei közé tartoznak ezek az él
mények.

Később az Ormánságba kerültünk, erre az ősi színmagyar vidékre, s 
megnyílt előttem az élet olyan mélységes és pompázatos területe, amiről 
a meséskönyvek sem álmodnak. Belekerültem a paraszti élet hétköznap
jainak csendes sodrába, megtanultam a nyelvet, melynek zenéje a délfran
cia melódiákhoz hasonló, szavai középkori okiratok, sőt magyar-vogul



évezredek szavait zengik vissza, dús rétjei, hatalmas tölgyei, szelíd patak
jai a jóságos természet érintetlen szépségét tárták elém, ott voltam a szán- 
tóföldön, a cséplőgép mellett, a keresztelőn és a temetésen, az istentiszte
leten és a disznótoron, a húshagyókeddi bolondestén, a képviselőválasztá
son, a halászaton és a szüreten, a vásáron és a búcsún -  lelkem egész szom
júságával szívtam és ittam magamba a mindenfelől rám rontó élményeket, 
örömet, bánatot, csendes éjszakák pihenését és tikkasztó nappalok mun
kahajszáját. S benne voltam a legművészibb környezetben, csodálatos ru
hák, kézimunkák, szőttesek, faragások, dalok és bölcs mondások ra
jongtak körül, közvetlen közelségbe kerültem a nyers, meztelen, primitív 
és kegyetlen életérzésekkel, életjelenségekkel. Láttam annak az osztálynak 
a falubeli életét is, amelyhez tartoztam, s amelynek később megtagadója 
lettem, figyeltem a nép és az úgynevezett intelligencia tragikus viszonyát, 
az egyik jogos gyanakvását s a másik lenéző gőgjét, az egyik évezredes 
kultúráját, a másik felszínes, iskolakaptafákra szabott műveltségmázát, 
az egyik kemény és könyörtelen birkózását a halállal, s a másik részvétlen 
asszisztálását a kétségtelen kimenetelű harc m ellett.. .

Az az idő, amit gyermekkoromtól férfikoromig ezen a vidéken eltöl- 
töttem, volt az Ormánság haldoklásának ideje.

Nemrégiben sorra jártam a helyeket, ahol a szemem kinyílt, s ahol egész 
életem döntő lelki válságai lezajlottak. Bejártam az első falut, ma már 
nem felét lakják az én magyarjaim, hanem csak harmadát, s gyermekük 
azoknak sincs, akik még magyarok. A szemem előtt folyt le Hidas tragé
diája, s a statisztikusok minden körmönfontsága sem tud meggyőzni en
gem arról, hogy a tragédia nem történt meg! Láttam a gesztenyésen túl 
elterülő falut is, amely még magyar volt az én gyermekkoromban. Most 
a lakosság maroknyi kisebbsége a magyar, a túlnyomó többség német. 
S meglátogattam az Ormánság erdők között meghúzódó ősi falvait is, 
melyek már az Árpádok okirataiban virágzó népközösségekként szere
peltek, s melyek a török hódoltságot is átvészelték, de ma már tele vannak 
német sejtekkel, láttam a kihalt utcákon lézengő véneket, láttam az üres 
iskolákat, láttam a gyom felverte udvarokat és kerteket, a beszögezett 
házakat, megdermedtem a vasárnapi utcák idegtépő némaságában, s ol
vasgattam a kis domboldali temetők fejfáin a kihalt családok névsorát.



S ültem gyermekkori paraszt barátaim asztalánál, s hallgattam a borzal
mas jelentéseket, mintha fekete szélű gyászjelentéseket olvastam volna, és 
számba vettem, hogy itt ez a család vész ki, ott az a család. . .  S könnybe 
borult a szemem a ládából előkotort szépséges ormánsági ruhák láttán, 
amiket már nem visel senki.

S újra és újra végiggondoltam mindent, amit nekem gyermekkori em
lékeim s érett fővel szerzett tapasztalataim mondanak. írói és emberi sor
somat vettem revízió alá újra és újra. S felvetettem a kérdést: kié vagyok, 
a magamé-e, irodalmi és politikai divatoké-e, az érvényesülésé, a pénzé, 
a sikeré-e, filozófiai, esztétikai rendszereké-e, vagy ezé a népé? Újra fel
vetettem a kérdést: élhetek-e úgy, hogy elefántcsonttoronyba zárkózom, 
s bíbelődöm azokon a problémákon, amelyeken bíbelődnie minden olva
sott, művelt, nyelveket értő és a „kultúremberi” címre jogot tartó írónak 
bíbelődnie illik. S újra azt az utat választottam, amit már gyermekfővel, 
ösztönösen és tudattalanul sejtettem: a népemért való munka útját.

Élményeimet, tapasztalataimat rendszerezni próbáltam, a jelenségek 
okait kutattam, s mint valami pokoli vagy isteni varázsvessző ütésére fel
tárult előttem az egész ország népi lelkének sorsa, végzete, törvénye. Las
sanként országos, majd európai távlatból figyeltem a magyar nép leglel- 
kének mélyén meghúzódó válságot, kapcsolatokat találtam gazdasági és 
társadalmi rendszer, politikai mozgalmak, vallások, ösztönélet, halálvágy 
között, számokat és grafikonokat soroltam egymás mellé, visszamentem 
a messzi múltba, nyelvet és szokásokat vizsgáltam, s mindent ellenőriztem 
a valósággal, az életembe sodródott eseményekkel, emberekkel, szavakkal 
és szótlanságokkal. S amikor a magyar nép teljes, sokak számára isme
retlen, mert a lélek legmélyén rejtőző képe kialakult előttem, rádöbben
tem arra a valóságra, hogy holt lelkek világában járok, holt lelkek egyre 
fáradtabb tánca forog körülöttem, a talaj keresztül-kasul alá van aknáz
va, alattunk, a felszín mögött üregek torka ásít, s a mai élet, alapjaitól 
fel a legfelső osztályok kultúrájáig, mindenestül veszendő.

Ami az írói szabadságot illeti: én ezt a szabadságot soha nem éreztem 
és nem élveztem. Amit tettem: a szabadság hiányának ellenére tettem. 
Az sem érdekel, hogy író vagyok-e vagy sem. S a parancs állandóan fü
lembe suttog: szövetkezz, ha veszendő magyarságunk érdeke kívánja, de



fordíts hátat a hárfázó angyaloknak is, ha cserbenhagyják ennek a nép
nek alapvető követeléseit.

Ami engem illet, mint nemzedékem egyik tagját, tizennégy esztendeig 
beszéltem én is süket füleknek, én is viseltem a „bundaszag” miatt fintor- 
gatók lenézését, én is vállaltam az okosok és finomak legyintését „vidéki” 
mivoltommal, s jártam a kávéházak kritikus bölcseinek sziszegő vessző- 
sorai között. Közben hol itt, hol ott verődtünk össze, magamfajta írók, 
költők, publicisták, muzsikusok s más „félbolondok”, hogy mihamar 
szétrebbenjünk ismét a világváros kavargó utcasorain. Vártuk, nem azt, 
hogy majd jön egy kormány, amely magához hív minket, hanem hogy 
jön egy irányzat, egy segítő kéz, amelyet mi hívhatunk magunkhoz. Ha 
ez az irányzat, ez a hatalom itt van: jöjjön, s járjuk a holt lelkek országát 
együtt, hogy feltámasszuk az életet. Aki a feltámadás csodájában hisz: 
a miénk. De aki a csodákat csak gúnyolni tudja, s ijedt okoskodással 
fitymálkozik a mi elszántságunkon: annak végre el kell válnia tőlünk is, 
a magyar élettől is -  ha ez az élet élet akar lenni!

Erről van szó.


